
 

 এি ল/২০২২ মােসর মািসক সভার কায িববরণী 

সভাপিতঃ   মাঃ সালায়মান িব াস 
চয়ার ান, উপেজলা পিরষদ, ি পাড়া 

সভার তািরখ ও সময়ঃ ২৬/০৪/২০২২,  সকাল-১১.০০ ঘ কা 

ানঃ   “ব ক ” উপেজলা পিরষদ সভা ক । 

উপি ত ি বেগ র তািলকাঃ পিরিশ  “ক” 
 

 জনাব মাঃ সালায়মান িব াস, চয়ার ান, উপেজলা পিরষদ, ি পাড়া এর সভাপিতে  এি ল/২০২২ মােসর মািসক সম য় সভা 
”ব ক ’’ উপেজলা পিরষদ সভা কে  অ ি ত হয়। সভাপিতর স িত েম উপেজলা িনব াহী অিফসার সভা পিরচালনা কেরন। অতঃপর 

ব বত  মােসর কায িববরণী সকলেক পাঠ কের নােনা হয়। কায িববরনীেত কান সংেশাধনী না থাকায় সব স িত েম ঢ়করণ করা হয়। 
অতঃপর িবিভ  দ েরর কম কতাগণেক সম য় সভায় তােদর ব  উপ াপেনর আহবান জানান। 

 

উপেজলা েকৗশলীর কায ালয়, ি পাড়া  

আেলাচনা িস া  বা বায়নকারী ক প  
সভায় উপেজলা েকৗশলী, ি পাড়া জানান য,  বািষ ক উ য়ন 
কম চীর ২০২১-২০২২ অথ  বছেরর কে র কাজ চলমান 
রেয়েছ। সভায় িতিন আরও জানান য, কােটশন কােজর 
উপেজলা পিরষেদর মটর সাইেকল রাখার ােরজ িনম ান ও 
উপেজলা পিরষেদর িবিভ  দ েরর াইভারেদর জ  বসার শড 
িনম াণ কােজর জ  একে  ৭,০০,০০০/= টাকা এবং ােনটারী 

াি ন িনম ােণর জ  ২,০০,০০০/= টাকা িহেসেব কােজর 
ােকজ ০২ ( ই)  সংেশাধন করার াব উপ াপন কেরন। 

সভায় িতিন আরও জানান য, ক  কিম  ক ক বা বায়িত 
কােজর অ েমািদত তািলকার িমক নং- ১ থেক ১৫ পয  (৮, 
৯ ও ১০ নং িমক বােদ) এিডিপ বরা  হেত িবল দান করা 
হেব অ া  ক  কােজর িবল উপেজলা উ য়ন তহিবল হেত 

দান করা হেব।  এছাড়া দা িরক অ া  কায ম ুভােব 
পিরচািলত হে । 

 
---0--- 

১। উপেজলা েকৗশলী, 
ি পাড়া। 

 

উপ-সহকারী েকৗশলী (জন া ) এর কায ালয় 
সভায় উপ-সহকারী েকৗশলী (জন া ), ি পাড়া জানান য, 
সরকাির াথিমক িব ালেয়র বিসনসহ পািনর উৎস াপন কে  
২৪  কাজ চলমান রেয়েছ। ওয়াশ ক িনম ােণ কােজ ১৪  কাজ 
চলমান রেয়েছ। ওয়াটার ি টেম  া  াপন কে  পাটগাতী 
১ , শলী ১ , বিন  ১ , গাপাল র ১  কের েত ক  সাইট 
িনব াচন কাজ চলমান রেয়েছ।  গভীর নল প াপন কাজ চলমান 
রেয়েছ। এছাড়া দা িরক অ া  কায কম াভািবক ভােব চলেছ। 

 উপ-সহকারী েকৗশলী 
(জন া ), ি পাড়া 

 

সহকারী েকৗশলী (িবএিডিস) এর কায ালয় 
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 সহকারী েকৗশল 
(িবএিডিস), ি পাড়া 

 

 



উপেজলা িশ া কম কতার কায ালয়, ি পাড়া 
সভায় উপেজলা িশ া অিফসার, ি পাড়া জানান য,  পিব  
রমজান মােস ২০ রমজান পয  া িবিধ মেন িব ালেয়র 
পাঠদান কায ম চেলেছ। এছাড়া দা িরক অ া  কায ম 

ুভােব পিরচািলত হে । 

 

---০--- 

উপেজলা িশ া 
কম কতা, ি পাড়া। 

 

উপেজলা মিহলা িবষয়ক কম কতার কয ালয় 
সভায় উপেজলা িশ া অিফসার, ি পাড়া জানান য, িভিজিড, 
মা কালীন ভাতাসহ অ া  দা িরক াভািবক কায ম 

ুভােব পিরচািলত হে । 

--০-- উপেজলা মিহলা িবষয়ক 
কম কতা, ি পাড়া 

 

উপেজলা িষ কম কতার কায ালয়, ি পাড়া 
সভায় উপেজলা িষ কম কতা, ি পাড়া জানান য , বশাখ 
মােসর শেষর িদেক আবহাওয়া খারাপ হওয়ার স াবনা রেয়েছ।  
বতমান চলিত বার মৗ েম যােদর ধান ৬০-৭০% পেক গেছ। 
তােদর ধান কাটার জ  অ েরাধ জানান।  

 
---০--- 

উপেজলার িষ কম কতা, 
ি পাড়া 

 

িসিনয়র উপেজলা মৎ  কম কতার কায ালয়, ি পাড়া 
সভায় িসিনয়র উপেজলা মৎ  কম কতা, ি পাড়া জানান য, 
২০২১-২২ অথ  বছের রাজ  বােজেটর আওতায় শা ক সংর েণ 
উ ু করণ িবষেয় ২ ােচ ৪০ জন মৎ চাষী ও মৎ জীবীেক 
এবং দশীয় জািতর ছাট মাছ চাষ ব াপনা িবষেয় ১ ােচ 
২০ জন মৎ চাষীসহ মাট ৬০ জন মৎ চাষী ও মৎ জীিবেক 

িশ ণ দান করা হেয়েছ। ব াবাড়ী মৎ  অভয়া ম 
মরামেতর অংশ িহেসেব ক রীপানা পির ােরর জ  িমক 

িনেয়াগ করা হেয়েছ। চলিত জাটকা সংর ণ মৗ েম জাটকা 
য়-িব য় িন ৎসািহত করেন িনয়িমত বাজার পিরদশ ন ও 
িশ ণ দােনর জ  িচংিড় চাষী া ার গঠন করা হেয়েছ। 

৩  া াের মাট ৭৫ জন চাষীেক িনেয় সাধারণ সভা করা 
হেয়েছ। আরও ৪  া ার গঠেনর কায ম চলমান আেছ। 
দশীয় জািতর মাছ র ায় অৈবধ জাল ংেস অিভযান অ াহত 

আেছ এবং িতকর চায়না জাল জ  কের িড়েয় ফলা হে ।   

 
 

---০--- 

িসিনয়র উপেজলা মৎ  
কম কতা, ি পাড়া 

 

উপেজলা ািণ স দ কম কতার কায ালয়, ি পাড়া 
সভায় উপেজলা ািণ স দ কম কতা, ি পাড়া জানান য,  

ািণ ি র উ য়েন উ ত জােতর ঘাস চাষ স সারণ ও লাগসই 
ি  হ া র ক  এর আওতায় ১ জন িসইএ িনেয়াগ কায ম 

স  করা হেয়েছ।  এছাড়া দা িরক অ া  কায ম ুভােব 
পিরচািলত হে । 

 
 

---0--- 

উপেজলা ািণ স দ 
কম কতা, ি পাড়া 

 

উপ-সহকারী পাট উ য়ন কম কতার কায ালয়, ি পাড়া 
সভায় উপ-সহকারী পাট উ য়ন কম কতা, ি পাড়া জানান য, 
পাট উৎপাদন চাষীেদর ম  থেক ১৫০জন পাট উৎপাদন চাষীর 

িশ েণর তািলকা ত করা হেয়েছ। এছাড়া দা িরক অ ান 
কায ম ুভােব পিরচািলত হে । 

 
 

---0--- 

উপ-সহকারী পাট উ য়ন 
কম কতা, ি পাড়া 

 



 

উপেজলা সমাজেসবা কম কতার কায ালয়, ি পাড়া 
সভায় উপেজলা সমাজেসবা কম কতা, ি পাড়া জানান য, 
ক া ার/িকডনী/িলভার িসেরািসস/ াক ারালাইজড/জ গত 

দেরাগ/ ালােসিময়া আ া  রাগীেদর আিথ ক সহায়তার জ  
া  আেবদন জলায় রণ করা হেয়েছ।  

 
 

---0--- 

উপেজলা সমাজ সবা  
কম কতা, ি পাড়া 

 

উপেজলা সমবায় কম কতার কায ালয়, ি পাড়া 
সভায় উপেজলা সমবায় কম কতা, ি পাড়া জানান য; দেশর 
িবিভ  ােন সমবায় িবভােগর িনব ন িবহীন ব খী/ 
মাি পারপাস সিমিতর নােম স য় সং হ ও লান কায ম 
পিরচালনা করেছ। ি পাড়া উপেজলায় এ ধরেণর কান িত ান 
উপেজলা সমবায় কায ালেয়র নজর এিড়েয় কায ম পিরচালনা 
কের থাকেল, উপেজলা সমবায় িবভাগেক অবিহত করেত 
অ েরাধ জানান। সভায় িতিন আরও জানান য;  উ য়ন 

কে র আওতায় এই উপেজলায় ১৬৬ জন  খামারীেক ০৩ 
(িতন) বছর ময়াদী ১৩৭,৫০,০০০/= (এক কা  সাইি শ ল  
প াশ হাজার টাকা দ িবহীন ঋণ দাদন করা হেয়িছল। বতমান 
মাস পয  ঋণ আদােয়র পিরমাণ- ৪৬৮১৪০০/= টাকা। মাননীয় 

ধানম ীর কায ালেয়র আওতায় বা বায়নাধীন আ য়ন ক  
ফইজ ২ এর অধীেন উপেজলা সমবায় দ র, ি পাড়া এর 

আওতায় িনবি ত ০২  সিমিতেত ৬৮ জন সদ েক 
১১,১০,০০০/= টাকা ঋণ দাদন করা হেয়েছ। বতমান মাস পয  
আদায়- ৪৩৩৭০৬/=। িবধা বি ত মিহলােদর জীবন যা ার 
মান উ য়ন কে র আওতায় নারী উ য়ন সিমিতর ০২  নারী  
উ য়ন সমবায় সিমিত িলঃ এর ২০০ জন মিহলা সদ েদর মে  
২,৪০,০০,০০০/= টাকা দ িবহীন ঋণ দান করা  ঋন আদােয়র 
পিরমাণ- ১০০৬১৫০০/= টাকা। খলাপী ঋণ আদােয়র জ  
থানার মা েম না শ রণ করা হেয়েছ। এছাড়া দা িরক 
কায ম ুভােব পিরচািলত হে । 

 
 

----০---- 

১। উপেজলা সমবায় 
কম কতা, ি পাড়া 

 

উপেজলা প ী উ য়ন কম কতার কায ালয়, ি পাড়া 
সভায় উপেজলা প ী উ য়ন কম কতা, ি পাড়া জানান য, িপ 
আরিডিপ-০৩ কে র আওতায় বতমােন ০৩  িভিডিস ীেমর 
কাজ চলমান রেয়েছ। অ ধান শ  উৎপাদন িবষয়ক িশ ন 
কায ম পিরচালনা করা হেয়েছ। এখন পয  চলিত বৎসের এ 
িবষেয় ৪০জন ফলেভাগীেক িশ ণ দান করা হেয়েছ। এছাড়া 
দ ািরক অ া  কায ম ুভােব পিরচািলত হে । 

 ১। উপেজলা প ী উ য়ন 
কম কতা, ি পাড়া 

 

উপেজলা ব উ য়ন কম কতার কায ালয়, ি পাড়া 
সভায় উপেজলা ব উ য়ন কম কতা, ি পাড়া জানান য, ব 

িশ ণ ও আ কম সং ান কম চীর মা েম চলিত বছর ১০ জন 
িশি ত বক ও ব মিহলােদর মে  ৬,২০,০০০/= (ছয় ল  

িবশ হাজার টাকা)মা  বঋণ িবতরণ করা হেয়েছ। পিরবার 
িভি ক কম সং ান কম চীর আওতায় ত ও ক  গঠেনর 
মা েম ৮০ জন সদ েদর মােঝ ৯,৬০,০০০/= (নয় ল  ষাট 
হাজার) টাকা  ঋণ িবতরণ করা হেয়েছ। এছাড়া ১৮ থেক ৩৫ 
বছর বয়সী ব ও ব মিহলােদর মােঝ িবিভ  েড ১৮০ জনেক 

িশ ণ দান করা হয়। বতমােন অ  দ েরর মা েম ব 
সংগঠন িনব ন কায ম চলমান রেয়েছ। এছাড়া দ িরক অ া  
কায রম ুভােব পিরচািলত হে । 

 
---0--- 

১। উপেজলা ব উ য়ন 
কম কতার, কায ালয়, 
ি পাড়া। 

 



 
উপেজলা খা  িনয় েকর কায ালয়, ি পাড়া 

সভায় উপেজলা খা  িনয় ক, ি পাড়া জানান য, বীজ ধান 
সং েহর জ  পািরবািরক সাইেলা াম এেসিছল। াম েলা 

ুভােব িবতরণ করা হেয়েছ। এছাড়া দা িরক অ া  কায ম 
ুভােব পিরচািলত হে । 

 
 

----০---- 

উপেজলা খা  িনয় ক, 
ি পাড়া 

 
িবিবধ 

সভায় উপেজলা িনব াহী অিফসার, ি পাড়া জানান য, ¯’vbxq 

miKvi, cjøx Dbœqb I mgevq gš¿Yvjq, ’̄vbxq miKvi wefvM, 

Dc‡Rjv-1 kvLvi ¯§viK bs- 46.046.020.00.00.005. 

2015-570, ZvwiL- 25 GwcÖj,2016 c‡Îi wb‡ ©̀kbv 

†gvZv‡eK  RvZxq †eZb †¯‹j 2015 Gi Aby‡”Q` 7 (1) 

Abyhvqx c‡`vbœwZ e¨wZ‡i‡K GKB c‡` 10 (`k) eQi c~wZ©‡Z 

Ges PvKwi m‡šÍvlRbK nIqv mv‡c‡ÿ, ¯q̂swµqfv‡e 11Zg 

erm‡i cieZx© D”PZi †MÖ‡W †eZb cÖvc¨ nB‡eb g‡g© D‡jøL 

Av‡Q|  †m †cÖwÿ‡Z Dc‡Rjv cwil`, Uzw½cvov, †MvcvjMÄ G 

Kg©iZ 02 ( ỳB) Rb Kg©Pvix (1) Rbve Bgivb †PŠayix, muvU 

gy ª̀vÿwiK Kvg Kw¤úDUvi Acv‡iUi I (2) Rbve †gvt bv›Uz 

wkK`vi, Mvox PvjK Gi PvKzix †gqv` 10 (`k) eQi c~wZ©‡Z 

cieZx© D”PZi †MÖ‡W †eZb cÖvwßi  Rb¨ Av‡e`b K‡i‡Qb| 

GgZve ’̄vq, D‡jøwLZ Kg©PvixØ‡qi PvKzix m‡šÍvlRbK n‡j 

cieZx© D”PZi †MÖ‡W †eZb cÖ̀ vb Kiv †h‡Z cv‡i| mfvq G 

wel‡q we Í̄vwiZ Av‡jvPbv nq| 

িস া ঃ উপেজলা পিরষেদর কম রত (1) 

Rbve Bgivb †PŠayix, muvU gy`ªvÿwiK Kvg 

Kw¤úDUvi Acv‡iUi I (2) Rbve †gvt 

bv›Uz wkK`vi, Mvox PvjK RvZxq †eZb 

†¯‹j 2015 Gi Aby‡”Q` 7 (1) Abyhvqx 

c‡`vbœwZ e¨wZ‡i‡K GKB c‡` 10 (`k) 

eQi ন  হওয়ায় এবং চা রী সে াষজনক 
হওয়ায় উে িখত কম চারী য়েক পরবত  
উ তর েড বতন দােনর িস া  
সবস ত ভােব সভায় হীত হয়। 

(১) চয়ার ান, উপেজলা 
পিরষদ, ি পাড়া 
(২) উপেজলা িনব াহী 
অিফসার, ি পাড়া। 

 
অতঃপর সভায় অ  কান আেলাচনা না থাকায় সভাপিত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভা সমাি  ঘাষণা কেরন। 
 

 
 

( মাঃ সালায়মান িব াস) 
চয়ার ান 

উপেজলা পিরষদ 
ি পাড়া, গাপালগ । 



 
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 

উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় 
ি পাড়া, গাপালগ । 

ারক নং-০৫.৩০.৩৫৯১.০০৬.০০.০০১.১২- ৩৯৫                              তািরখঃ ২৬/০৪/২০২২ি ঃ 

অ িলিপঃ সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় ব া হেণর জ  রণ করা হ’ল ( জ তার মা সাের নয়): 

০১। মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

০২। িসিনয়র সিচব, ানীয় সরকার িবভাগ, ানীয় সরকার, প ী উ য়ন ও সমবায় ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

০৩। িবভাগীয় কিমশনার, ঢাকা িবভাগ, ঢাকা। 

০৪। জলা শাসক, গাপালগ । 

০৫। মাননীয় জাতীয় সংসদ সদে র িতিনিধ, গাপালগ -৩। 

০৬। উপ-পিরচালক, ানীয় সরকার, গাপালগ । 

০৭। চয়ার ান, উপেজলা পিরষদ, ি পাড়া। 

০৮। ময়র, ি পাড়া পৗরসভা, ি পাড়া। 

০৯। ভাইস চয়ার ান/মিহলা ভাইস চয়ার ান, উপেজলা পিরষদ, ি পাড়া। 

১০। উপেজলা ...............................................কম কতা, ি পাড়া/অিফসার ইনচাজ, ি পাড়া থানা, গাপালগ । 

১১।        চয়ার ান ..................................................... ইউিপ (সকল), ি পাড়া। 

১২।  জনাব .......................................................................................................... 

১৩।    অিফস কিপ।  

    
 

 
 
 

 (এ. ক. এম. হদােয় ল ইসলাম) 
উপেজলা িনব াহী অিফসার 

ি পাড়, গাপালগ । 
ফান নং-(০২) ৬৬৫৬২০২ 

 
 


